
Z á p i s n i c a 

z  11 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 5. 2016 

 

Prítomní: Podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola plnenia uznesenia 

  4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

  5. Schválenie Záverečného účtu za rok 2015 

  6. Projekt Nadstavba MŠ 

  7. Projekt Zberný dvor 

  8. Schválenie ceny za m2 na odkúpenie obecných pozemkov 

  9. Ţiadosti na odkúpenie pozemkov 

  10 .Ţiadosť o odkúpenie pozemku Jozef Sivák ml. č.1.   

  11. Schválenie odmien pre poslancov  

  12. Schválenie odmeny pre zástupcu starostu obce 

  13. Schválenie členov školskej rady na nasledujúce funkčné obdobie ZŠ a MŠ 

  14. Akcie na najbliţšie obdobie 

  15. Prejednanie listu od firmy VARES B.Bystrica 

  16. Diskusia 

  17. Návrh na uznesenie 

  18. Záver 

 

1. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Kruţlová PhDr. Adrián Guţo. Privítal 

prítomných, konštatoval ţe zastupiteľstvo je uznášania schopné, z počtu 7 poslancov je 

prítomných 6. Poslanec Rastislav Sivák sa ospravedlnil z neúčasti na rokovaní OZ.   

Zároveň starosta oboznámil poslancov s programom. Prítomní poslanci s programom 

jednohlasne súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za:6  Proti: 0  Zdrţal sa:0 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Slavomíra  Siváka a Petra Grundzu, za 

zapisovateľku bola určená pani Bc. Mackaničová. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

3. Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce. Konštatoval, ţe úlohy prijaté na 

minulom zasadnutí boli splnené, alebo sú v štádiu plnenia. 

 

4. Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2015 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. 

Zelizňák, ktorý v závere vzhľadom na celkovo dobrý stav v hospodárení s verejnými 

prostriedkami odporučil Obecnému zastupiteľstvo schváliť tento bez výhrad.  

 

5. Návrh Záverečného účtu za rok 2015 poslancom obce predniesol starosta PhDr. Guţo. 

Podrobne oboznámil poslancov so stavom hospodárenia za uplynulý rok. Poslanci schválili 

Záverečný účet obce Kruţlová jednohlasne bez výhrad. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 



6. S projektom Nadstavba MŠ Kruţlová oboznámil poslancov starosta obce. Rozšírením MŠ 

by sa zvýšila kapacita materskej školy o 20 detí. Novovzniknuté priestory musia slúţiť na 

tento účel minimálne 5 rokov. Kód výzvy je OPLZ-PO6-SC612-2016-1a. Výška 

spolufinancovanie je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Obecné 

zastupiteľstvo súhlasí s predloţením ŢoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade 

s platným programom rozvoja obce, so spolufinancovaním vo výške 5% z oprávnených 

výdavkov a so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a 

celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

7. Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s projektom Zberný dvor a detailnou 

situáciou ako by mal v budúcnosti vyzerať. Súčasťou toho je aj technika (traktor, drtič, 

vlečka,...), ktoré by sa stali majetkom obce. Poslanci jednohlasne súhlasili a odporučili ísť do 

uvedeného projektu. Po vyhlásení najbliţšej výzvy starosta obce pripraví všetky podklady na 

podanie projektu. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

 

8. Na Obecný úrad bolo doručených 7 ţiadostí o odkúpenie obecných pozemkov z radov 

našich občanov. 2 záujemcovia si medzi časom vyriešili svoje bývania a ostalo 5 záujemcov. 

Starosta obce oboznámil poslancov, ţe obec má 3 moţnosti ako môţe predať pozemky vo 

vlastníctve obce. Ide o predaj cestou verejnej obchodnej súťaţe, priamym predajom, kde je 

potrebné vyhotoviť znalecké posudky a formou osobitného zreteľa. Túto formu predaja musí 

schváliť 3/5 väčšina poslancov OZ.  Poslanci súhlasili s odpredajom obecných pozemkov 

formou osobitného zreteľa  a určili cenu za 1 m2 vo výške 0,50€. Zároveň si kaţdý zaplatí 

zameranie, kolok na zmenu účelu pozemku, vklad do katastra a vypracovanie zmluvy 

právnikovi. Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú mimo intravilánu obce v močaristej oblasti 

a sú vedené ako ostatné plochy. Vzhľadom na formu odpredaja pozemkov a mená ţiadateľov 

potencionálnych stavebníkov hlavný kontrolór upozornil obecné orgány, ţe kým dôjde 

k samotnej realizácii je potrebné predmetnú záleţitosť obojstranne právne vyjasniť a ošetriť 

písomným vyjadrením. Zároveň zdôraznil, ţe v prípade odpredaja dotknutých pozemkov 

získané finančné prostriedky je moţné pouţiť iba v rámci kapitálového rozpočtu. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

9. Na Obecný úrad boli doručené ţiadosti na odkúpenie pozemkov obce od 

Anna Siváková rod. Karalová 21.2.1955 

 

Kruţlová 112 

  Vasiľ Sivák Sivák 4.4.1985 

 

Kruţlová 90 

  Slavomír Sivák Sivák 26.7.1975 

 

Kruţlová 91 

  Stanislav Sivák Sivák 30.5.1983 

 

Kruţlová 124 

  Martin Grundza Grundza  10.7.1986 

 

Kruţlová 83 

   

Poslanci po vzájomnej diskusii súhlasili s odpredajom obecných pozemkov vyššie uvedeným 

občanom obce Kruţlová s podmienkou, ţe tieto budú vyuţité len na vyriešenie nepriaznivej 

bytovej situácie v týchto  rodinách a kupujúci sa na nich nemôţu obohatiť a predať ich 

ďalšiemu kupujúcemu. Odpredaj sa uskutoční aţ po vyhotovení geometrického plánu. 



Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

 

10. Ţiadosť o odkúpenie pozemku doručil aj Jozef Sivák nar. 6.4.1979 bytom Kruţlová č. 1, 

ktorý má záujem o odkúpenie pozemku evidovaného pod č. 174/2, 183 a 184 pri vstupe do 

obce na ľavej strane. Odpredaj sa uskutoční aţ po vyhotovení geometrického plánu. Obec si 

nechá a vyčlení časť pozemku na vybudovanie prístupovej cesty.  Poslanci s danou ţiadosťou 

jednohlasne súhlasili. Cena za 1m2/0,50€ podľa osobitného zreteľa.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

11. Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na vyplatenie finančných náhrad za účasť 

na zastupiteľstve a mimoriadnych odmien za účasť a pomoc na akciách pre poslancov OZ. 

Poslanci s daným návrhom jednohlasne súhlasili.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

 

12. Poslanci schválili odmenu pre zástupcu starostu obce Ing. Sakalíka  vo výške 30 % zo 

základnej mzdy starostu obce. Starosta obce dodal, ţe je s jeho prácou max. spokojný, 

vychádza obci vo všetkom ústrety a zastupuje starostu v jeho neprítomnosti. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

13. Nakoľko uplynulo funkčné obdobie členom školskej rady pri ZŠ Kruţlová a MŠ Kruţlová 

je potrebné z radov poslancov OZ delegovať 2 členov do tejto školskej rady ZŠ a 1 člena do 

školskej rady MŠ.  Poslanci sa jednohlasne dohodli, ţe v nasledujúcom funkčnom období 4 

rokov  budú členmi školskej rady ZŠ poslanci Slavomír Sivák č.d. 91 a Peter Grundza č.d. 

116 a členom školskej rady MŠ bude Vasiľ Sivák č. d.90. 

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

14. Starosta obce informoval občanov, ţe je potrebné zorganizovať Deň matiek a Deň detí. 

Deň matiek sa bude po dohode s poslancami konať 24.5.2016 a Deň detí sa zorganizuje 

v termíne do 10.6.2016. Taktieţ poslanci sa dohodli, ţe zorganizujú 2. Ročník Róm festu 

v termíne do konca mája.  

Hlasovanie poslancov: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdrţal sa: 0 

 

15. Na obecný úrad bol doručený list o firmy VARES s.r.o  Banská Bystrica, kde oznamujú, 

ţe od 1.6.2016 upravujú Základnú programovú ponuku na hodnotu 4,60€/domácnosť.  

Doteraz obec platila sumu 1,35€/domácnosť. Nakoľko ide o 350% navýšenie, poslanci obce 

navrhli spracovať list, v ktorom Obec Kruţlová vyjadrí svoj nesúhlas s daným navýšením. 

Toto navýšenie by bolo potrebné premietnuť do poplatkov, ktoré vyberáme od občanov obce. 

Do nákladov ktoré obec platí v súvislosti s káblovou TV treba zahrnúť ešte elektrickú energiu, 

údrţbu zariadení, modernizáciu techniky, poruchy a prevádzku.  Vzhľadom k tomu, ţe bolo 

uţ vydané územné rozhodnutie, kde do roku 2017 bude optické prepojenie všetkých obcí 



v našom obvode je tu predpoklad, ţe naši občania by boli nútení odstúpiť od vyuţívania 

sluţieb káblovej televízie pre vysokú cenu.  

Starosta obce informoval poslancov, ţe obci boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

500€ z Úradu vlády SR Bratislava na divadelné predstavenie, 700€  z DPO SR pre  DHZO 

Kruţlová na zabezpečenie potrieb a materiálno technického vybavenie dobrovoľného 

hasičského zboru. 

Starosta obce predniesol poslancom Registratúrny plán a registratúrny poriadok, ktorý vstúpi 

do platnosti od 1.6.2016. 

 

16. V diskusii vystúpil Ing. Sakalík, ktorý upozornil na nedokončené oplotenie pri Dome 

smútku. Poukázal, ţe je potrebné doriešiť toto oplotenie, aby sa zabránilo znečisťovaniu 

areálu Domu smútku.  

Róbert Grundza cestou poslanca Vasiľa Siváka poţiadal o preplatenie nákladov na zakúpenie 

kanalizačných rúr, ktoré boli osadené v osade Hrabiny. Predmetným problémom sa bude 

obecné zastupiteľstvo zaoberať na niektorom z nasledujúcich zastupiteľstiev. 

Vasiľ Sivák sa informoval, či sa neplánujú zakúpiť nové dresy pre futbalové druţstvo. Podľa 

informácii starostu obce momentálne nie je nutné tieto dresy meniť, nakoľko sú ešte v dobrom 

stave a máme ich 2-3sady.  

 

17. Návrh na uznesenie predniesol Ing. Anton Sakalík. Tento bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 1/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kruţlovej 

A. Berie na vedomie 

Určenie zapisovateľky  zasadnutia OZ pani Bc. Mackaničovej a určenie overovateľov 

zápisnice pánov Slavomíra  Siváka a Petra Grundzu. 

        ............................................ 

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                             Starosta obce 

 

 Uznesenie č. 2/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kruţlovej 

A. Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Zelizňáka k Záverečnému účtu za rok 2015. 

        

        ............................................ 

               PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 3/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kruţlovej 

A. Berie na vedomie 

Registratúrny plán a registratúrny poriadok platný od 1.6.2016. 

         

        ............................................ 

               PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                              Starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4/2016 

B. Schvaľuje 

Záverečný účet obce Kruţlová za rok 2015 bez výhrad. 

        ............................................ 

        PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                     Starosta obce 

 

Uznesenie č. 5/2016 

B. Schvaľuje 

- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a 

- názov projektu: Nadstavba MŠ Kružlová 

- predloţenie ŢoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s  platným programom 

rozvoja obce. 

-  povinné spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov 

- zabezpečenie financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými  

oprávnenými výdavkami projektu. 

        ............................................ 

                PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

Uznesenie č. 6/2016 

B. Schvaľuje 

Zberný dvor – zapojenie sa do najbliţšej vyhlásenej výzvy 

        ............................................ 

                 PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                          Starosta obce 

Uznesenie č. 7/2016 

B. Schvaľuje 

Cenu pri odpredaji obecných pozemkov vo výške 0,50 €/m2. 

        ............................................ 

              PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 8/2016 

B. Schvaľuje 

Odpredaj pozemkov formou osobitného zreteľa pre: 

       

       Anna Siváková Karalová 21.2.1955 xxxxxxxxxxxx Kruţlová 112 1153/2 705 

Vasiľ Sivák Sivák 4.4.1985 xxxxxxxxxxxx Kruţlová 90 1153/3 340 

Slavomír Sivák Sivák 26.7.1975 xxxxxxxxxxxx Kruţlová 91 1153/4 340 

Stanislav Sivák Sivák 30.5.1983 xxxxxxxxxxxx Kruţlová 124 1153/5 358 

Martin Grundza Grundza  10.7.1986 xxxxxxxxxxxx Kruţlová 83 1153/6 358 

       

        

 



        ............................................ 

                  PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                              Starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 9/2016 

B. Schvaľuje 

Odpredaj pozemku pre Jozefa Siváka nar. 6.4.1979 bytom Kruţlová č. 1 parcela č. 174/2,183 

a 184.  

        ............................................ 

              PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                          Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 10/2016 

B. Schvaľuje 

Finančné náhrady pre poslancov OZ za účasť na zastupiteľstve a mimoriadne odmeny pre 

poslancov a pracovníkov obce za I. polrok 2016. 

        ............................................ 

               PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 11/2016 

B. Schvaľuje 

Odmenu pre zástupcu starostu obce vo výške 30% zo mzdy starostu obce. 

          ............................................ 

                  PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                              Starosta obce 

 

Uznesenie č. 12/2016 

B. Schvaľuje 

Členov školskej rady na obdobie 4 roky pre ZŠ  Slavomíra Siváka č.d. 91 a Petra Grudnzu č. 

116 a členov školskej rady pre MŠ Vasiľa Siváka č.d. 90. 

        ............................................ 

               PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                             Starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 13/2016 

C. Nesúhlasí 

S navýšením základnej programovej ponuky firmou Vares s.r.o Banská Bystrica na 4,60 € od 

1.6.2016. 

 

        ............................................ 

               PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 14/2016 

D. Ukladá 

Vyhotoviť kúpno predajné zmluvy na odpredaj obecných pozemkov uvedených v uznesení č. 

8,9/16 zo dňa 12.5.2016. 

        T: jún 2016 

        Z: Ing. Sakalík 

 

        ............................................ 

             PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                          Starosta obce 

Uznesenie č. 15/2016 

D. Ukladá 

Zorganizovať Deň matiek. 

        T: 24.5.2016 

        Z:  poslanci OZ 

        ............................................ 

              PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 16/2016 

D. Ukladá 

Zorganizovať Rómfest 2016. 

        T: do konca mája 

        Z: poslanci OZ 

        ............................................ 

              PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 17/2016 

D. Ukladá 

Zorganizovať Deň detí. 

        T: 10.6.2016 

        Z: poslanci OZ 

        ............................................ 

             PhDr. Adrián Guţo 



                                                                                                           Starosta obce 

 

Uznesenie č. 18/2016 

D. Ukladá 

Vydláţdiť priekopu pri 2x10 b.j a pri dome č. 25. 

        T: do 31.8.2016 

        Z: poslanci OZ 

        ............................................ 

              PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

Uznesenie č. 19/2016 

D. Ukladá 

Dokončiť oplotenie pri Dome smútku. 

 

        T: do 30.6.2016 

        Z: poslanci OZ 

 

        ............................................ 

               PhDr. Adrián Guţo 

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

Zapísala: Bc. Iveta Mackaničová     ........................................ 

 

 

Overovatelia: Slavomír Sivák     ........................................ 

            Peter Grundza                 ........................................

  


